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роботи Комітету з питань організації державної влади,
місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування
на період другої сесії
Верховної Ради України IХ скликання
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ЗМІСТ ПЛАНУ РОБОТИ
Розділ I. Підготовка проектів законодавчих актів на розгляд Верховної Ради України
(Комітет є головним)

стор. 3 - 13

Розділ II. Законопроекти, які комітет має розглянути і подати свої пропозиції
(Комітет не визначено головним)

стор. 14 - 26

Розділ III. Питання, які розглядаються Комітетом в порядку контролю
за виконанням законів, постанов Верховної Ради України, власних рішень

стор.27 - 30

стор. 31
Розділ IV. Питання (з числа віднесених до відома Комітету), які пропонується
розглянути на парламентських слуханнях та щотижневих «Годинах запитань до Уряду» (окремо)
стор. 32 - 34
Розділ V.
Питання, які передбачається розглянути на виїзних засіданнях Комітету, виїзних
комітетських слуханнях, круглих столах (із зазначенням дати і місця проведення
засідання); конференції, семінари, «круглі столи», інші заходи, які будуть проводитися
Комітетом або за його участю
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Розділ I. Підготовка проектів законодавчих актів на розгляд Верховної Ради України
(Комітет визначено головним)
№ п/п

Питання,
які виносяться на розгляд Комітету

1.

Проект Постанови про призначення
позачергових
виборів
Українського
міського голови Обухівського району
Київської області (реєстр. №2196, н.д.
А.Клочко, А.Загоруйко, Р.Лозинський,
І.Володимир,
А.Шкрум,
О.Корнієнко,
О.Качура, В.Безгін)

2.

3.

Проект Закону про внесення змін до
прикінцевих положень Закону України
"Про забезпечення реалізації житлових прав
мешканців гуртожитків" щодо передачі
гуртожитків у власність територіальних
громад (реєстр. №2050 н.д. Д.Шпенов,
Д.Шенцев, В.Новинський, М.Магомедов,
С.Магера)
Проект Закону про місцевий референдум
(реєстр. №1221, н.д. Д.Шпенов)

Строк розгляду
в Комітеті
(місяць)

Відповідальні
за підготовку
члени Комітету

Відповідальні
за
забезпечення
підготовки
працівники
секретаріату
Комітету

розглянуто
під час
1-2 сесії

А.Загоруйко

Л.Дмитрук

розглянуто
під час
1-2 сесії

О.Шуляк
О.Літвінов

С.Прітчіна

грудень

розглянуто
під час
1-2 сесії

А.Загоруйко

Т.Кирилюк

грудень

3

Пропозиції
щодо
строків
розгляду
Верховною
Радою
України
(місяць)

жовтень

№ п/п

Питання,
які виносяться на розгляд Комітету

4.

Пропозиції Президента України до Закону
«Про внесення змін до Закону України
«Про державну службу» щодо статусу
працівників секретаріатів депутатських
фракцій (депутатських груп) у Верховній
Раді України» (реєстр. №0970, друге
читання)

5.

6.

Проект Закону про внесення змін до Закону
України «Про регулювання містобудівної
діяльності» (щодо посилення захисту осіб з
інвалідністю та інших маломобільних груп
населення при здійсненні містобудівної
діяльності (реєстр. №0863, друге читання)
Проект Закону про внесення зміни до
Закону
України
«Про
регулювання
містобудівної діяльності» щодо покращення
інвестиційних
можливостей
у сфері
виробництва
електричної
енергії
з
альтернативних джерел (реєстр. №0859,
друге читання)

Строк розгляду
в Комітеті
(місяць)

Відповідальні
за
забезпечення
підготовки
працівники
секретаріату
Комітету

Пропозиції
щодо
строків
розгляду
Верховною
Радою
України
(місяць)

О.Качура
О.Корнієнко

О.Маковський

грудень

розглянуто
під час
1-2 сесії

О.Шуляк
Г.Бондар
І.Юнаков

Г.Михайленко

розглянуто
під час
1-2 сесії

О.Шуляк
О.Дунда

Г.Михайленко

розглянуто
під час
1-2 сесії
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Відповідальні
за підготовку
члени Комітету

грудень

грудень

№ п/п

Питання,
які виносяться на розгляд Комітету

Строк розгляду
в Комітеті
(місяць)

Відповідальні
за підготовку
члени Комітету

7.

Проект Закону про внесення змін до деяких
законодавчих актів України у сфері
містобудування (реєстр. №0861, друге
читання)
Пропозиції Президента до Виборчого
кодексу
України
(реєстр.
№0978,
перехідний)

розглянуто
під час
1-2 сесії

О.Шуляк
Г.Бондар
О.Дунда
І.Юнаков

8.

9.

10.

11.
12.

Проект Закону про внесення змін до Закону
України «Про регулювання містобудівної
діяльності» (щодо передачі, припинення або
тимчасового
зупинення
повноважень
органів
державного
архітектурнобудівельного контролю) (реєстр. №0862,
друге читання)
Проект Закону про службу в органах
місцевого самоврядування (реєстр. №1223,
н.д. А.Шкрум)
Проект Закону про Державний Прапор
України (реєстр. №0866, друге читання)
Проект Закону про Прапор Національної
Гідності (реєстр. №2229, н.д. О.Савчук)

Відповідальні
за
забезпечення
підготовки
працівники
секретаріату
Комітету

Пропозиції
щодо
строків
розгляду
Верховною
Радою
України
(місяць)

Г.Михайленко

грудень

розглянуто
під час
1-2 сесії

А.Загоруйко

В.Каніковська

листопад

А.Клочко

Г.Михайленко

грудень

листопад

О.Качура
О.Корнієнко

О.Маковський

грудень

листопад
листопад
5

грудень

О.Качура
О.Корнієнко
О.Качура
О.Корнієнко

Г.Степанян
Г.Степанян

грудень
грудень

№ п/п

Питання,
які виносяться на розгляд Комітету

13.

Проект Закону про внесення змін до деяких
законів України щодо посилення державних
гарантій для громадян, які проживають в
гірських та високогірних населених пунктах
(реєстр. №2003, н.д. А.Шкрум, М.Волинець,
В.Івченко,
С.Соболєв,
М.Цимбалюк,
А.Пузійчук,
О.Мейдич,
Г.Немиря,
В.Кабаченко, В.Наливайченко)

14.

15.

Строк розгляду
в Комітеті
(місяць)

Відповідальні
за підготовку
члени Комітету

Відповідальні
за
забезпечення
підготовки
працівники
секретаріату
Комітету

листопад

Р.Лозинський
В.Безгін

Ю.Гарбуз
Ю.Пилявський

Проект Закону про внесення змін до деяких
законів України щодо стимулювання
економічного розвитку та забезпечення
соціальної
стабільності
гірських
та
високогірних населених пунктів (реєстр.
№2003-1,
н.д.
А.Лопушанський,
М.Княжицький)

листопад

Р.Лозинський
В.Безгін

Ю.Гарбуз
Ю.Пилявський

Проект Закону про внесення змін до Закону
України "Про добровільне об'єднання
територіальних громад" (щодо спрощення
процедури затвердження перспективних
планів формування територій громад

грудень

Р.Лозинський
В.Безгін

Ю.Гарбуз
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Пропозиції
щодо
строків
розгляду
Верховною
Радою
України
(місяць)

грудень

грудень

грудень

№ п/п

16.

17.

18.

19.

20.

Питання,
які виносяться на розгляд Комітету

Автономної Республіки Крим, областей)
(реєстр. №2189, друге читання)
Проект Закону про внесення змін до деяких
законів України (реєстр. №2260, друге
читання)
Проект Закону про всеукраїнський та
місцеві
референдуми
за
народною
ініціативою
(реєстр.
№1123,
н.д.
В.Німченко, Н.Королевська, Ю.Солод,
Н.Шуфрич, Ю.Іоффе, В.Рабінович)
Проект Закону про внесення змін до деяких
законів
України
щодо
створення
інституційного
механізму
здійснення
громадського контролю за діяльністю
органів і посадових осіб місцевого
самоврядування №2282, н.д. Г.Третьякова,
В.Безгін, С.Гривко, Л.Білозір)
Проект Закону про внесення змін до Закону
України «Про регулювання містобудівної
діяльності» (реєстр. №0860, друге читання)
Проект Закону України "Про місто Київ –
столицю України" (реєстр. №2143-3, друге
читання)

Строк розгляду
в Комітеті
(місяць)

Відповідальні
за підготовку
члени Комітету

Відповідальні
за
забезпечення
підготовки
працівники
секретаріату
Комітету

Пропозиції
щодо
строків
розгляду
Верховною
Радою
України
(місяць)

грудень

О.Качура
О.Корнієнко

О.Маковський

грудень

грудень

А.Загоруйко

Т.Кирилюк

грудень

грудень

Р.Лозинський
Д.Гурін

Т.Корнієнко

грудень

В.Коваленко

грудень

Т.Корнієнко

грудень

грудень
грудень
7

О.Шуляк
Г.Бондар
Р.Лозинський
Д.Гурін

№ п/п

Питання,
які виносяться на розгляд Комітету

21.

Проект Закону про створення, ліквідацію та
зміну меж районів Львівської області
(реєстр.
№1217,
н.д.
М.Бондар,
М.Величкович)
Проект Закону про внесення змін до Закону
України «Про статус депутатів місцевих
рад» (щодо відкликання депутатів місцевих
рад) (реєстр. №0867, друге читання)
Проект Закону про внесення змін до Закону
України «Про державну службу» щодо
врегулювання окремих питань проходження
державної служби (реєстр. №0868, друге
читання)
Проект Постанови про призначення
позачергових виборів Сєвєродонецької
міської ради Луганської області (реєстр.
№2048, н.д. С.Шахов, О.Сухов, С.Вельможний)
Проект Постанови про призначення
позачергових
виборів
Українського
міського голови Обухівського району
Київської області (реєстр. №2121, н.д.
О.Дубінський)

22.

23.

24.

25.

Строк розгляду
в Комітеті
(місяць)

Відповідальні
за підготовку
члени Комітету

Відповідальні
за
забезпечення
підготовки
працівники
секретаріату
Комітету

грудень

Р.Лозинський
В.Безгін

Ю.Гарбуз

грудень

А.Загоруйко

І.Ляшко

грудень

Пропозиції
щодо
строків
розгляду
Верховною
Радою
України
(місяць)
грудень

грудень
грудень

О.Качура
О.Корнієнко

О.Маковський

грудень

А.Загоруйко

Л.Дмитрук

грудень

грудень

А.Загоруйко

Л.Дмитрук

грудень
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№ п/п

Питання,
які виносяться на розгляд Комітету

26.

Проект Постанови про призначення
позачергових виборів Української міської
ради Обухівського району Київської області
(реєстр. № 2192, н.д. О.Дубінський)

27.

28.

29.

30.

Проект Постанови про призначення
позачергових
виборів
депутатів
Драгомирчанської
сільської
ради
Тисменицького району Івано-Франківської
області (реєстр. № 2162, н.д. І.Фріс)
Проект Закону про визнання таким, що
втратив чинність, Закону України "Про
очищення влади" (реєстр. №2287, н.д.
М.Бужанський)
Проект Постанови про призначення
позачергових
виборів
Куп'янського
міського голови Харківської області
(реєстр. №2298, н.д. Д.Любота)
Проект Постанови про зміну і встановлення
меж міста Глиняни Золочівського району
Львівської області (реєстр. №2319, нд.
Т.Батенко)

Строк розгляду
в Комітеті
(місяць)

Відповідальні
за підготовку
члени Комітету

Відповідальні
за
забезпечення
підготовки
працівники
секретаріату
Комітету

Пропозиції
щодо
строків
розгляду
Верховною
Радою
України
(місяць)

грудень

А.Загоруйко

Л.Дмитрук

грудень

грудень

А.Загоруйко

Л.Дмитрук

грудень

грудень

О.Качура
О.Корнієнко

Т.Кирилюк
О.Маковський

грудень

грудень

А.Загоруйко

Л.Дмитрук

грудень

грудень

Р.Лозинський
В.Безгін

Ю.Гарбуз
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грудень

№ п/п

Питання,
які виносяться на розгляд Комітету

31.

Проект Закону про внесення змін до деяких
законодавчих
актів
України
(щодо
проведення добровільного попереднього
психіатричного, наркологічного огляду та
психофізіологічного
опитування
із
застосуванням поліграфа кандидатів у
народні депутати України) (реєстр. №2326,
н.д. О.Качура)
Проект Закону про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо захисту
прав
власників
квартир
у
багатоквартирному
будинку
(реєстр.
№2354, н.д В.Новинський, С.Магера,
М.Магомедов, В.Гриб, Д.Шенцев)
Проект Закону про внесення змін до Закону
України "Про регулювання містобудівної
діяльності"
щодо
обов'язковості
будівництва
об'єктів
громадського
обслуговування населення соціальної сфери
(реєстр. №2363, н.д. І.Констанкевич, І.Палиця,
М.Кучер, І.Колихаєв, П.Юрчишин, В.М'ялик,
С.Івахів, Т.Батенко, В.Бондар, Д.Лубінець, В.Поляк,
Ю.Шаповалов, О.Савчук, Л.Білозір )

32.

33.

Строк розгляду
в Комітеті
(місяць)

Відповідальні
за підготовку
члени Комітету

грудень

А.Загоруйко

В.Каніковська
І.Ляшко

грудень

грудень

О.Шуляк
О.Літвінов

С.Прітчіна

грудень

грудень

О.Шуляк
Г.Бондар

І.Казімірова

грудень
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Відповідальні
за
забезпечення
підготовки
працівники
секретаріату
Комітету

Пропозиції
щодо
строків
розгляду
Верховною
Радою
України
(місяць)

№ п/п

Питання,
які виносяться на розгляд Комітету

34.

Проект Закону про внесення змін до статті
40 Закону України "Про регулювання
містобудівної діяльності" щодо пайової
участі (реєстр. №2368, н.д. Р.Требушкін)

35.

36.

37.

38.

Проект Закону про внесення змін до Закону
України "Про місцеве самоврядування в
Україні" щодо повноважень місцевих рад
(реєстр. №2369 н.д. Р.Требушкін)
Проект Постанови про призначення
позачергових виборів Конотопської міської
ради Конотопського району Сумської
області (реєстр. №2375, н.д. О.Качура)
Проект Закону про Загальнодержавну
цільову програму передачі гуртожитків у
власність територіальних громад на 2020 2021 роки (реєстр. №2418, КМУ,
О.Гончарук)
Проект Закону про державну підтримку
жінок, яким присвоєно почесне звання
України "Мати-героїня" (реєстр. №2435,
н.д. Д.Чорний, А.Поляков, К.Нестеренко)

Строк розгляду
в Комітеті
(місяць)

Відповідальні
за підготовку
члени Комітету

Відповідальні
за
забезпечення
підготовки
працівники
секретаріату
Комітету

Пропозиції
щодо
строків
розгляду
Верховною
Радою
України
(місяць)

грудень

О.Шуляк
О.Аліксійчук

Г.Михайленко

грудень

грудень

Р.Лозинський
Д.Гурін

Т.Корнієнко

грудень

грудень

А.Загоруйко

Л.Дмитрук

грудень

грудень

О.Шуляк
О.Літвінов

С.Прітчіна
І.Казімірова

грудень

грудень

О.Качура
О.Корнієнко

Л.Дмитрук

грудень

11

№ п/п

Питання,
які виносяться на розгляд Комітету

39.

Проект Закону про внесення змін до статті
46 Житлового кодексу Української РСР
щодо позачергового забезпечення житлом
осіб, які взяті ні облік до 01 січня 1993 року
та проживають у житлі тимчасового
призначення (реєстр. №2443, н.д. О.Літвінов,
Ю.Здебський,
Р.Каптєлов,
А.Одарченко,
М.Мезенцева,
П.Сушко,
Д.Микиша,
А.Колісник, Є.Пивоваров)
Проект
Постанови
про
дострокове
припинення повноважень міського голови
міста Звенигородка та Звенигородської
міської ради Звенигородського району
Черкаської області у зв'язку з діями, що
порушують Конституцію України і Закони
України, права і свободи громадян,
суперечать
державним
інтересам,
підривають
засади
місцевого
самоврядування
та
призначення
позачергових виборів (реєстр. №2452, нд.
А.Пушкаренко,
Г.Лічман,
Д.Лубінець,
М.Потураєєв, М.Пашковський, О.Дмитрієва,
Є.Кравчук,
О.Красов,
М.Перебийніс,

40.

Строк розгляду
в Комітеті
(місяць)

Відповідальні
за підготовку
члени Комітету

Відповідальні
за
забезпечення
підготовки
працівники
секретаріату
Комітету

грудень

О.Шуляк
О.Літвінов

С.Прітчіна
І.Казімірова

грудень

грудень

А.Загоруйко

Л.Дмитрук

грудень

12

Пропозиції
щодо
строків
розгляду
Верховною
Радою
України
(місяць)

№ п/п

41.
42.

Питання,
які виносяться на розгляд Комітету

Т.Грищенко,
С.Бобровська,
Ю.Гришина,
П.Якименко, В.Кінзбурська, М.Мезенцева)
Проекти
постанов
про
призначення
позачергових місцевих виборів
Проекти
постанов
з
питань
адміністративно-територіального устрою

Строк розгляду
в Комітеті
(місяць)

Відповідальні
за підготовку
члени Комітету

Відповідальні
за
забезпечення
підготовки
працівники
секретаріату
Комітету

протягом сесії

А.Загоруйко

Л.Дмитрук

протягом сесії

Р.Лозинський
В.Безгін

Ю.Гарбуз
Ю.Пилявський

13

Пропозиції
щодо
строків
розгляду
Верховною
Радою
України
(місяць)
протягом
сесії
протягом
сесії

Розділ II. Законопроекти, які Комітет має розглянути і подати свої пропозиції
(Комітет не визначено головним)
№ п/п

1.

2.

3.

4.

Питання,
які виносяться на розгляд Комітету

Проект Закону про ратифікацію Фінансової угоди (Проект
"Розширення харківського метрополітену" (Проект "Подовження
третьої лінії метрополітену у місті Харків") між Україною та
Європейським інвестиційним банком (реєстр. №0008, Президент
України В.Зеленський)
Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо прискорення дерегуляції у сфері господарської
діяльності (реєстр. №1067-д, -д/П, н.д. Д.Наталуха, Р.Підласа)
Проект Постанови про звернення Верховної Ради України до
Президента України щодо "зняття блокади Донбасу" - припинення
економічної, енергетичної та транспортної блокади території
України, де органи державної влади України тимчасово не
здійснюють свої повноваження (території окремих районів
Донецької та Луганської областей) (реєстр. №1088, н.д.
В.Новинський, Д.Шпенов, С.Магера, М.Магомедов, В.Гриб)
Проект Постанови про відновлення соціально-економічних зв'язків
в окремих районах Донецької та Луганської областей з метою
захисту прав і свобод громадян України, що проживають на цих
територіях (реєстр. №1090, н.д. В.Новинський, Д.Шпенов,
С.Магера, М.Магомедов, В.Гриб)
14

Строк
розгляду
в Комітеті

протягом
сесії

Відповідальні
за
підготовку
члени
Комітету

Р.Лозинський
Д.Гурін

протягом
сесії

І.Гузь
Л.Білозір

протягом
сесії

Р.Лозинський
І.Гузь
Д.Гурін
В.Рубльов

протягом
сесії

Р.Лозинський
І.Гузь
Д.Гурін
В.Рубльов

Відповідальні
за
забезпечення
підготовки
працівники
секретаріату
Комітету
Т.Корнієнко

Г.Степанян

О.Данилюк
Ю.Пилявський

О.Данилюк
Ю.Пилявський

5.

6.

7.

Проект Закону про надання допомоги в окремих районах Донецької
та Луганської областей (реєстр. №1091, н.д. В.Новинський,
Д.Шпенов, С.Магера, М.Магомедов, В.Гриб)
Проект Закону про прийняття заходів щодо відновлення
функціонування банківської системи та грошових переказів в
окремих районах Донецької та Луганської областей (реєстр. №1092,
н.д. В.Новинський, Д.Шпенов, С.Магера, М.Магомедов, В.Гриб)
Проект Закону про особливості управління окремими територіями
Донецької та Луганської областей (реєстр. №1099, н.д.
В.Новинський, Д.Шпенов, С.Магера, М.Магомедов, В.Гриб)

8.

Проект Закону про мови в Україні (реєстр. №1103, н.д.
В.Новинський, Д.Шпенов, С.Магера, М.Магомедов, В.Гриб)

9.

Проект Закону про порядок застосування мов в Україні (реєстр.
№1103-1, н.д. Ю.Бойко, Н.Королевська, Н.Шуфрич, Ю.Солод,
Ю.Іоффе, В.Німченко, В.Рабінович)
Проект Закону про внесення змін до статті 5 Закону України "Про
ціни і ціноутворення" щодо відновлення державного регулювання
цін (реєстр. №1119, н.д. Н.Королевська, Ю.Солод, Ю.Бойко,
Ю.Іоффе, В.Німченко, Н.Шуфрич, В.Рабінович)
Проект Закону про приватизацію та порядок виділення громадянам
України в натурі (на місцевості) земельних ділянок земель
сільськогосподарського призначення, що перебувають в державній
власності (реєстр. №1124, н.д. Н.Шуфрич)

10.

11.

12.

Проект Закону про введення мораторію на зміну цільового
призначення
окремих
земельних
ділянок
рекреаційного
призначення в населених пунктах (реєстр. №1130, н.д. Д.Шпенов)
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протягом
сесії
протягом
сесії
протягом
сесії
протягом
сесії

Р.Лозинський
І.Гузь
Д.Гурін
В.Рубльов
Р.Лозинський
І.Гузь
Д.Гурін
В.Рубльов
Р.Лозинський
І.Гузь
Д.Гурін
В.Рубльов
О.Качура
О.Корнієнко

О.Данилюк
Ю.Пилявський
О.Данилюк
Ю.Пилявський
О.Маковський
О.Данилюк
Ю.Пилявський
Т.Корнієнко
О.Данилюк
Ю.Пилявський

О.Качура
О.Корнієнко

О.Данилюк
Ю.Пилявський

протягом
сесії

І.Гузь
В.Рубльов

О.Маковський

протягом
сесії

О.Шуляк
Г.Бондар

В.Коваленко

протягом
сесії

О.Шуляк
Г.Бондар

В.Коваленко

протягом
сесії

13.

14.

15.

16.

17.
18.
19.

20.

21.

Проект Закону про внесення змін до статті 3 Закону України "Про
Всеукраїнський
перепис
населення"
(щодо
визначення
періодичності проведення перепису населення України) (реєстр.
№1159, н.д. Д.Шпенов)
Проект Закону про внесення змін до статті 123 Бюджетного кодексу
України
щодо
відповідальності
органів
казначейського
обслуговування бюджетних коштів за затримку платежів місцевих
бюджетів (реєстр. №1166, н.д. Д.Шпенов)
Проект Закону про податковий суверенітет України та офшорні
компанії (реєстр. №1181, н.д. Ю.Тимошенко, С.Соболєв,
О.Абдуллін, В.Дубіль, С.Власенко, О.Кондратюк, інші)
Проект Закону про внутрішній водний транспорт (реєстр. №1182,
н.д. М.Величкович, І.Климпуш-Цинцадзе, О.Синютка, І.Геращенко,
І. Фріз, М.Іонова, А.Герасимов, І.Луценко, Р.Князевич)
Проект Закону про внутрішній водний транспорт (реєстр. №1182-1,
н.д. Ю. Кісєль, М.Тищенко, О.Кубраков, А.Ковальов)
Проект Закону про внутрішній водний транспорт (реєстр. №1182-2,
н.д. С.Лабазюк, В.Івченко)
Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України
та деяких інших законодавчих актів України щодо добровільного
одноразового декларування активів фізичних осіб (реєстр. №1183,
н.д. Н.Южаніна, А.Кіт, Р.Павленко, М.Саврасов, О.Синютка,
М.Джемілєв, інші)
Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення
технічних та логічних неузгодженостей у податковому
законодавстві (реєстр. №1209, н.д. Д.Гетманцев)
Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення
технічних та логічних неузгодженостей у податковому
законодавстві (реєстр. №1209-1, н.д. О.Ковальов)
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протягом
сесії

А.Загоруйко

протягом
сесії

І.Гузь
В.Рубльов

протягом
сесії

А.Клочко
О.Шуляк
Г.Бондар

протягом
сесії

О.Шуляк
Г.Бондар

протягом
сесії
протягом
сесії

О.Шуляк
Г.Бондар
О.Шуляк
Г.Бондар

протягом
сесії

О.Шуляк
Г.Бондар

протягом
сесії

О.Качура
О.Корнієнко

протягом
сесії

О.Качура
О.Корнієнко
І.Гузь
В.Рубльов

Т.Кирилюк

О.Маковський

В.Коваленко
Г.Михайленко
В.Коваленко
В.Коваленко
В.Коваленко

В.Коваленко

О.Маковський

О.Маковський

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

Проект Постанови про соціальне становище дітей та невідкладні
заходи з удосконалення діяльності захисту прав дитини в Україні
(реєстр. №1219, н.д. Ю.Павленко)
Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо удосконалення питань керівництва територіальною
обороною (реєстр. №1226, н.д.І.Верещук, Ю.Мисягін, І.Копитін,
М.Безугла)
Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо
доступу до інфраструктури об'єктів будівництва, транспорту,
електроенергетики (реєстр. №2042, н.д. О.Федієнко, М.Крячко)
Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо надання статусу та соціальних гарантій окремим
особам із числа учасників антитерористичної операції (реєстр.
№2045-1, н.д. М.Тищенко, автор.колектив)
Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо набуття громадянами України - засновниками
фермерських господарств права власності на земельні ділянки,
надані їм у постійне користування чи довічне успадковуване
володіння для створення та/або ведення фермерського господарства
(селянського (фермерського) господарства) (реєстр. №2065, н.д.
В.Івченко, А.Пузійчук, О.Мейдич, І.Кириленко)
Проект Закону про внесення змін до деяких законів України (щодо
запровадження стандартів Ради Європи для молодіжних центрів і
децентралізації роботи з молоддю) (реєстр. №2075, н.д. І.Крулько,
А.Кожем'якін, Г.Мазурашу, А.Лабунська, М.Цимбалюк, інші)
Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про фізичну
культуру і спорт" (щодо діяльності Спортивної студентської спілки
України та Української федерації учнівського спорту) (реєстр.
№2077, н.д. І.Крулько, А.Кожем'якін, А.Лабунська, М.Цимбалюк)
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протягом
сесії

О.Качура
О.Корнієнко

О.Маковський
І.Ляшко
Т.Кирилюк

протягом
сесії

О.Качура
О.Корнієнко

О.Данилюк
Ю.Пилявський

протягом
сесії

О.Шуляк
О.Літвінов

Г.Михайленко

протягом
сесії

О.Шуляк
О.Дунда
О.Літвінов

Г.Михайленко

протягом
сесії

О.Шуляк
Г.Бондар

В.Коваленко

протягом
сесії

О.Качура
О.Корнієнко
Д.Гурін

О.Маковський
І.Ляшко
Т.Корнієнко

протягом
сесії

О.Качура
О.Корнієнко
Д.Гурін

О.Маковський
І.Ляшко
Т.Корнієнко

29.

30.

31.
32.

33.

34.

35.

36.

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо здійснення державного контролю (нагляду) у сфері
житлово-комунального господарства (реєстр. №2100, н.д.
О.Кучеренко)
Проект Закону про окремі питання по запровадженню ринку землі
та внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
викупу державою земельних часток (паїв), недопущення знищення
парків та спортивних об'єктів (реєстр. №2109, н.д. Ю.Тимошенко,
В.Івченко, А.Лабунська, О.Мейдич, О.Абдулін, В.Кабаченко,
А.Пузій)
Проект Закону про публічні електронні реєстри (реєстр. №2110,
н.д. М.Крячко, Р.Соха, О.Федієнко, Є.Чернєв)
Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про Державне
бюро розслідувань" щодо удосконалення діяльності Державного
бюро розслідувань (реєстр. №2116, ПУ, В.Зеленський)
Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про Державне
бюро розслідувань" щодо покращення діяльності Державного бюро
розслідувань реєстр. №2116-1, н.д. О.Устінова, Я.Юрчишин,
А.Осадчук, Н.Піпа, Г.Васильченко, Р.Умєров)
Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про
забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення"
щодо захисту населення від шуму та інших факторів (реєстр. №2135
н.д. В.Івченко, О.Абдулін, М.Цимбалюк, А.Лабунська)
Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів
України (щодо ресторанного господарства) (реєстр. №2136, н.д.
С.Тарута, А.Лабунська, В.Наливайченко, М.Цимбалюк)
Проект Постанови про поновлення соціально орієнтованих тарифів
на електроенергію для потреб міського електричного транспорту та
зовнішнього освітлення населених пунктів (реєстр. №2145, н.д.
С.Шахов, С.Вельможний, О.Сухов)
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протягом
сесії

О.Шуляк
О.Літвінов
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В.Коваленко

протягом
сесії
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Г.Бондар

В.Коваленко

протягом
сесії

О.Шуляк
О.Дунда

В.Коваленко

протягом
сесії

О.Качура
О.Корнієнко

О.Маковський
І.Ляшко

протягом
сесії

О.Качура
О.Корнієнко

О.Маковський
І.Ляшко

протягом
сесії

О.Шуляк
Г.Бондар

В.Коваленко
С.Прітчіна

Р.Лозинський
Д.Гурін

Т.Корнієнко

О.Шуляк
О.Літвінов

С.Прітчіна

протягом
сесії
протягом
сесії

Проект Постанови про утворення Тимчасової слідчої комісії
Верховної Ради України для проведення розслідування відомостей
щодо укладання Угоди між Міністерством фінансів України та
Спеціальним комітетом кредиторів з реструктуризації зовнішнього
боргу у 2015 році (реєстр. №2163, н.д. М.Бужанський)
Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо формування державної політики у сфері праці,
трудових відносин, зайнятості населення та трудової міграції
(реєстр. №2168, КМУ, О.Гончарук)
Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів
України (щодо збереження культурних цінностей) (реєстр. №2187,
н.д. О.Ткаченко, Є.Кравчук, М.Потураєв, Є.Богуцька, Т.Рябуха,
Г.Лерос, І.Констанкевич)
Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів
щодо актуалізації статусів та пільг ветеранів війни та членів їх сімей
(реєстр. №2191, н.д. І.Фріз, Я.Зінкевич, М.Іонова, І.Геращенко,
М.Забродський, І.Климпуш-Цинцадзе)
Проект Закону про внесення змін до Земельного кодексу України та
інших законодавчих актів щодо удосконалення системи управління
та дерегуляції у сфері земельних відносин (реєстр. №2194, н.д.
М.Заболоцький, М.Сольський, А.Нагаєвський, С.Литвиненко,
Т.Грищенко, П.Халімон, інші)

Р.Лозинський
Д.Гурін

Т.Корнієнко

протягом
сесії

О.Качура
О.Корнієнко

О.Маковський
І.Ляшко

протягом
сесії

О.Шуляк
Г.Бондар

Г.Михайленко

протягом
сесії

О.Шуляк
О.Літвінов
Д.Гурін
О.Корнієнко

І.Ляшко
С.Прітчіна

протягом
сесії

О.Шуляк
Г.Бондар

В.Коваленко

42.

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо обмеження спільної роботи близьких осіб (реєстр.
№2203, н.д.В.Сюмар, І.Фріз, І.Геращенко)

протягом
сесії

О.Качура
О.Корнієнко

О.Маковський
І.Ляшко
Т.Кирилюк

43.

Проект Закону про внесення змін до статті 15 Закону України "Про
доступ до публічної інформації" щодо зменшення терміну
оприлюднення проектів нормативно-правових актів, рішень органів
місцевого самоврядування (реєстр. №2228, н.д. Д.Микиша)

протягом
сесії

Р.Лозинський
Д.Гурін

Т.Корнієнко

37.

38.

39.

40.

41.
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протягом
сесії

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

Проект Закону про управління відходами (реєстр. № 2207-1, н.д.
О.Бондаренко,
О.Маріковський,
К.Нестеренко,
О.Юрченко,
Ю.Овчинникова, А.Клочко, П.Якименко, А.Герус, Д.Наталуха,
Е.Прощук,
І.Кривошеєв,
О.Криворучкіна,
П.Павловський,
О.Горенюк)
Проект Закону про відходи (реєстр. №2207-2, н.д. О.Юрченко,
І.Фріс, М.Гузенко, А.Боблях, Р.Грищук, А.Культенко, В.Рубльов,
О.Дунда , Т.Батенко, О.Дубінський, Л.Забуранна)
Проект Закону про внесення змін до статті 15 Закону України "Про
доступ до публічної інформації" щодо зменшення строку
оприлюднення проектів нормативно-правових актів, рішень органів
місцевого самоврядування (реєстр. №2228, н.д. Д.Микиша)
Проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України
(щодо реформи децентралізації влади в Україні, підвищення
фінансової самостійності територіальних громад шляхом
міжбюджетного розподілу коштів з акцизних податків з вироблених
в Україні підакцизних товарів (продукції)) (реєстр. №2238, н.д.
О.Кучер)
Проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України
щодо справедливого розподілу податку на доходи фізичних осіб між
державним бюджетом та бюджетом міста Києва (реєстр. №2254, н.д.
О.Ткаченко, А.Клочко, С.Швець, А.Пуртова, Г.Лерос, А.Дубнов,
О.Юрченко, Р.Гриищук, М.Безугла,М.Тищенко, М.Перебийніс)
Проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України
(щодо захисту інтересів територіальної громади міста Києва під час
розподілу між бюджетами податку на доходи фізичних осіб)
(реєстр. №2254-1, н.д. І.Крулько, С.Соболєв, А.Пузійчук)
Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо створення національного органу інтелектуальної
власності (реєстр. №2255, н.д. Р.Стефанчук, С,Бабак, В.Ватрас,
Ф.Веніславський, С.Кубів, Р.Підласа, М.Стефанчук, І.Фріс, С.Тарута)
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С.Прітчіна

протягом
сесії

О.Шуляк
О.Літвінов

протягом
сесії

О.Шуляк
О.Літвінов

протягом
сесії

Р.Лозинський
Д.Гурін

Т.Корнієнко

І.Гузь
В.Рубльов

О.Маковський

І.Гузь
В.Рубльов

О.Маковський

І.Гузь
В.Рубльов

О.Маковський

О.Качура
О.Корнієнко

Т.Кирилюк

С.Прітчіна

протягом
сесії

протягом
сесії

протягом
сесії
протягом
сесії

51.

52.

53.

54.

55.

56.

Проект Закону про удосконалення державної системи правової
охорони інтелектуальної власності (реєстр. №2255-1, н.д
Т.Тарасенко, Н.Яковлєва О.Кузнєцов, О.Аліксійчук, Ю.Заславський,
І.Калаур,
М.Новіков,
Л.Буймістер,
М.Єфімов,
П.Фролов,
Я.Рущишин, Я.Железняк, А.Осадчук та інші)
Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів
України (щодо перерахунку пенсій державним службовцям,
працівникам органів місцевого самоврядування та іншим) (реєстр.
№2257, н.д. Д.Шенцев, Д.Шпенов)
Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо
перерахунку пенсій науковим працівникам, державним службовцям,
працівникам органів місцевого самоврядування та журналістам
(реєстр. №2257-1, н.д. Н.Королевська, Ю.Солод)
Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо розширення можливостей самопредставництва
органів державної влади, органів влади Автономної Республіки
Крим, органів місцевого самоврядування, інших юридичних осіб
незалежно від порядку їх створення в суді (реєстр. №2261, А.Костін,
І.Венедіктова, О.Кучер, В.Ватрас, І.Фріс, В.Божик, М.Стефанчук,
П.Павліш, М.Дирдін, Р.Бабій)
Проект Закону про внесення змін до статей 29 та 64 Бюджетного
кодексу України (щодо перерахування до бюджету міста Києва сум
податку на доходи фізичних осіб) (реєстр. №2262, н.д. К.Рудик,
О.Макаров, А.Осадчук, Р.Лозинський)
Проект Закону про внесення змін до Кримінального кодексу
України щодо відповідальності за діяння, наслідком яких є ведення
надзвичайного стану, спричинення техногенної катастрофи,
зупинення теплопостачання, водопостачання, електропостачання,
вивезення відходів (реєстр. №2263, н.д. Г.Третьякова, В.Струневич,
О.Арсенюк, С.Гривко, А.Остапенко)
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Т.Кирилюк
протягом
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протягом
сесії
протягом
сесії

протягом
сесії

протягом
сесії

протягом
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О.Качура
О.Корнієнко
О.Качура
О.Корнієнко

О.Маковський

О.Качура
О.Корнієнко

О.Маковський

Р.Лозинський
Д.Гурін

Т.Корнієнко

І.Гузь
В.Рубльов

О.Маковський

О.Качура
О.Корнієнко

О.Маковський
І.Ляшко

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

Проект Закону про електронні комунікації (реєстр. №2264, н.д.
О.Федієнко,
М.Крячко,
С.Штепа,
О.Хоменко,
В.Ватрас,
О.Жмеренецький, Р.Соха, І.Васильєв, С.Ларін, К.Рудик)
Проект Постанови про Звернення Верховної Ради України до
Президента України та Кабінету Міністрів України щодо передачі
Клінічної лікарні "Феофанія" Державного управління справами до
сфери управління Міністерства охорони здоров'я України (реєстр.
№2269, н.д. О.Гончаренко, М.Бужанський)
Проект Закону про внесення зміни до розділу VI "Прикінцеві та
перехідні положення" Бюджетного кодексу України (щодо
надходжень до місцевих бюджетів Донецької та Луганської
областей податку на доходи фізичних осіб та екологічного податку)
(реєстр. №2273, М.Ткаченко, Р.Горбенко, О.Трухін, О.Кузнєцов)
Проект Закону про внесення змін до Земельного кодексу України та
інших законодавчих актів щодо планування використання земель
(реєстр. №2280, н.д. А.Чорноморов, А.Нагаєвський, Д.Костюк,
О.Шуляк, М.Сольський, П.Халімов, І.Чайківський, О.Салійчук,
О.Тарасов, О.Гайду, М.Гузенко, А.Кунаєв)
Проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України
щодо зміни спрямування екологічного податку з метою проведення
додаткових заходів, що сприятимуть зміцненню здоров'я та
покращенню медико-санітарного забезпечення громадян України
(реєстр. №2281, н.д. Є.Шевченко)
Проект Закону про державне регулювання діяльності у сфері
азартних ігор (реєстр. №2285-2, н.д. Р.Мулик, В.Струневич)
Проект Закону про відшкодування збитків, завданих населенню
пошкодженням та/або знищенням житла внаслідок та в період
проведення антитерористичної операції або операції Об'єднаних сил
(реєстр. №2286, н.д. В.Новинський, В.Гриб, С.Магера,
М.Магомедов, Д.Шенцев, Д.Шпенов)
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сесії

О.Качура
О.Корнієнко

І.ляшко
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О.Шуляк
О.Літвінов

протягом
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сесії

протягом
сесії

протягом
сесії

протягом
сесії

С.Прітчіна

64.

65.

66.

67.
68.

69.

70.

Проект Постанови про внесення змін до Додатку до Постанови
Верховної Ради України "Про перелік, кількісний склад і предмети
відання комітетів Верховної Ради України дев'ятого скликання"
щодо предметів відання (реєстр. №2292, н.д С.Вельможний,
А.Костін, В.Ватрас, Р.Князевич, О.Мережко, О.Кучер)
Проект Закону про внесення зміни до Закону України "Про
запобігання корупції" (щодо патронатної служби) (реєстр. №2305,
нд. В.Кабаченко)
Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо
опублікування нормативно-правових актів Кабінету Міністрів
України та розміщення окремої інформації в електронному вигляді
(реєстр. №2307, КМУ, О.Гончарук)
Проект Закону про внесення змін до статті 28 Бюджетного кодексу
України (реєстр. №2308, КМУ, О.Гончарук)
Проект Закону про радіочастотний ресурс України (реєстр.№ 2316,
н.д. О.Федієнко , М.Крячко)
Проект Закону про внесення змін до Митного кодексу України та
деяких інших законодавчих актів України щодо удосконалення
структури управління у сфері державної митної та податкової
політики (реєстр. №2318, КМУ, О.Гончарук)
Проект Закону про внесення змін до Митного кодексу України та
деяких інших законів України у зв'язку з проведенням
адміністративної реформи (реєстр. №2318-1, н.д. Д.Гетманцев,
О.Ковальчук, О.Сова, А.Колісник)

71.

Проект Закону про внесення зміни до статті 5 Закону України "Про
державні лотереї в Україні" (реєстр. №2331, н.д. С.Литвиненко)

72.

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про державні
лотереї в Україні" та інших законів України щодо посилення
державного регулювання лотерейної сфери в Україні (реєстр.
№2331-1, н.д. М.Заблоцький)
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сесії
протягом
сесії
протягом
сесії
протягом
сесії
протягом
сесії
протягом
сесії
протягом
сесії
протягом
сесії
протягом
сесії

О.Качура
О.Корнієнко

О.Маковський
І.Ляшко

О.Качура
О.Корнієнко

О.Маковський

О.Качура
О.Корнієнко

Ю.Пилявський
О.Данилюк

І.Гузь
В.Рубльов
І.Гузь
Л.Білозір
О.Качура
О.Корнієнко

О.Маковський

О.Качура
О.Корнієнко

Т.Кирилюк
О.Маковський

Р.Лозинський
Д.Гурін
О.Корнієнко
Р.Лозинський
Д.Гурін
О.Корнієнко

І.Ляшко

Г.Степанян
Т.Кирилюк
О.Маковський

І.Ляшко

73.
74.

75.

76.

77.
78.

79.
80.
81.

82.

Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо
запобігання і протидії політичній корупції (реєстр. №2336,
С.Рахманін, С.Соболєв, І.Крулько, Я.Железняк)
Проект Закону про українську жестову мову (реєстр. №2340, н.д.
І.Борзова)
Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів
України (щодо імплементації положень деяких міжнародних угод та
директив ЄС у сфері охорони тваринного та рослинного світу)
(реєстр. №2351, н.д. О.Маріковський, Ю.Овчинникова, О.Бондаренко,
К.Нестеренко, Д.Любота, З.Андрійович, О.Аліксійчук, В.Галайчук,
О.Фельдман)
Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо окремих питань здійснення габаритно-вагового
контролю на вулицях і дорогах міст та інших населених пунктів
(реєстр. №2353, н.д. С.Мінько, В.Крейденко)
Проект Закону про національну інфраструктуру геопросторових
даних (реєстр. №2370, КМУ, О.Гончарук)
Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів
України у сфері доступу до інформації щодо вдосконалення їх
окремих положень (реэстр. №2381, н.д О.Василевська-Смаглюк)
Проект Закону про оборонні закупівлі (реєстр. №2398, н.д.
І.Копитін, О.Завітневич, Д.Арахамія, М.Безугла, Ю.Здебський,
Г.Касай, М.Дирдін, М.Мезенцева, Р.Підласа, О.Красов)
Проект Закону про державну інвентаризацію (аудит) земель (реєстр.
№2405, н.д. В.Рабінович)
Проект Закону про розвідку (реєстр. №2412, Президент України)
Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України
щодо удосконалення структури управління у сфері державної
податкової та митної політики (реєстр. №2419, КМУ, О.Гончарук)
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А.Загоруйко

Т.Кирилюк
В.Каніковська

А.Загоруйко

В.Каніковська

Р.Лозинський
Д.Гурін

Ю.Пилявський

протягом
сесії

Р.Лозинський
Д.Гурін

Ю.Пилявський

протягом
сесії

О.Шуляк
Г.Бондар
Р.Лозинський
Д.Гурін

В.Коваленко

протягом
сесії
протягом
сесії
протягом
сесії

протягом
сесії
протягом
сесії
протягом
сесії
протягом
сесії
протягом
сесії

О.Данилюк
Ю.Пилявський

О.Качура
О.Корнієнко

О.Данилюк

Р.Лозинський
В.Безгін
О.Качура
О.Корнієнко
О.Качура
О.Корнієнко

Ю.Гарбуз
О.Маковський
Т.Кирилюк
О.Маковський

83.

84.

85.

86.

87.

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо невідкладних заходів у сфері охорони здоров'я
(реєстр. №2428, н.д. М.Радуцький, А.Клочко, Д.Гетманцев,
Л.Булах, М.Перебийніс, А.Дубнов О.Дмитрієва та інші)
Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про державну
реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та
громадських формувань" щодо спрощення процедури державної
реєстрації змін до відомостей про структурні утворення політичної
партії (реєстр. №2449, С.Соболєв, Р.Князевич, І.Геращенко,
М.Папієв, В.Бондар, О.Корнієнко, О.Макаров)
Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо
врегулювання окремих питань у сфері надання житловокомунальних послуг (реєстр. №2458, н.д. Є.Пивоваров, А.Герус,
Ю.Камельчук, А.Жупанин, О.Кучеренко, Д.Микиша, Д.Любота,
О.Кузнєцов, О.Бакумов, А.Одарченко, О.Літвінов, О.Качура,
О.Бондаренко)
Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо надання додаткових соціальних гарантій медичним
працівникам, які брали безпосередню участь у забезпеченні
проведення антитерористичної операції та/або здійсненні заходів із
забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування
збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській
областях, що здійснюються шляхом проведення операції
Об'єднаних сил (РЕЄСТР. №2467, н.д. Я.Зінкевич, І.Геращенко,
І.Фріз, І.Климпуш-Цинцадзе, Р.Павленко та інші)
Проект Закону про внесення змін до прикінцевих та перехідних
положень" Закону України "Про внесення змін до Податкового
кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в
Україні щодо терміну набрання чинності окремими положеннями
(реєстр.№2470, н.д. С.Іонушас, Д.Гетманцев, о.ВасилевськаСмаглюк)
25

протягом
сесії

О.Качура
О.Корнієнко

Т.Кирилюк

А.Загоруйко

Т.Кирилюк

Р.Лозинський
Д.Гурін

Ю.Пилявський
С.Прітчіна

протягом
сесії

протягом
сесії

протягом
сесії

протягом
сесії

88.
89.

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про
звернення громадян" щодо умов розгляду звернень (реєстр. №2480,
н.д. Г.Третьякова, В.Безгін, В.Струневич, О.Арсенюк, С.Гривко)
Проект Закону про Митний тариф України (реєстр. №2482, КМУ,
О.Гончарук)

26

протягом
сесії
протягом
сесії

Розділ III. Питання, які розглядаються Комітетом в порядку контролю за виконанням
законів, постанов Верховної Ради України, власних рішень
№ п/п

Питання,
які вносяться на розгляд Комітету

Строк розгляду
в Комітеті

Відповідальні
за підготовку
члени Комітету

1.

Про виконання Закону України
«Про державну службу»

протягом
сесії

О.Качура
О.Корнієнко

2.

Про виконання Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні»

протягом
сесії

Р.Лозинський
Д.Гурін

3.

Про виконання Закону України
«Про
добровільне
об’єднання
територіальних громад»
Про виконання Закону України
«Про
співробітництво
територіальних
громад»
Про виконання Закону України «Про засади
державної регіональної політики»

протягом
сесії

Р.Лозинський
В.Безгін

протягом
сесії

І.Гузь
В.Рубльов

протягом
сесії

І.Гузь
В.Рубльов

6.

Про виконання Закону України
стимулювання розвитку регіонів»

протягом
сесії

І.Гузь
В.Рубльов

7.

Про виконання Закону України
«Про місцеві державні адміністрації»

протягом
сесії

О.Качура
О.Корнієнко

4.

5.

«Про
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Відповідальні
за забезпечення
підготовки
працівники
секретаріату
Комітету
А.Малюга
О.Маковський
І.Ляшко
А.Малюга
О.Данилюк
Т.Корнієнко
А.Малюга
Ю.Гарбуз
Ю.Пилявський
А.Малюга
Г.Степанян
Ю.Гарбуз
А.Малюга
О.Данилюк
Г.Степанян
А.Малюга
О.Данилюк
Г.Степанян
А.Малюга
О.Данилюк
Ю.Пилявський

8.

Про виконання Закону України
«Про адміністративні послуги»

протягом
сесії

І.Гузь
Л.Білозір

9.

Про виконання Закону України «Про вибори
Президента України»

протягом
сесії

А.Загоруйко

10.

Про виконання Закону України «Про вибори
народних депутатів України»

протягом
сесії

А.Загоруйко

11.

Про виконання Закону України «Про місцеві
вибори»

протягом
сесії

А.Загоруйко

12.

Про виконання Закону України
Центральну виборчу комісію»

«Про

протягом
сесії

А.Загоруйко

13.

Про виконання Закону України
державний реєстр виборців»

«Про

протягом
сесії

А.Загоруйко

14.

Про виконання Закону України
Кабінет Міністрів України»

«Про

протягом
сесії

О.Качура
О.Корнієнко

15.

Про виконання Закону України
центральні органи виконавчої влади»

«Про

протягом
сесії

О.Качура
О.Корнієнко

16.

Про виконання Закону
очищення влади»

«Про

протягом
сесії

О.Качура
О.Корнієнко

України
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А.Малюга
Г.Степанян
О.Данилюк
А.Малюга
О.Данилюк
В.Каніковська
А.Малюга
О.Данилюк
В.Каніковська
А.Малюга
О.Данилюк
В.Каніковська
А.Малюга
О.Данилюк
Т.Кирилюк
А.Малюга
О.Данилюк
В.Каніковська
А.Малюга
О.Маковський
І.Ляшко
Т.Кирилюк
А.Малюга
О.Маковський
І.Ляшко
Т.Кирилюк
А.Малюга
О.Маковський
І.Ляшко
Т.Кирилюк

17.

Про виконання Закону України «Про
регулювання містобудівної діяльності»

протягом
сесії

18.

Про виконання Закону України «Про основи
містобудування»

протягом
сесії

19.

Про виконання Закону
архітектурну діяльність»

«Про

протягом
сесії

20.

Про виконання Закону України «Про
забезпечення реалізації житлових прав
мешканців гуртожитків»
Про виконання Закону України «Про
приватизацію
державного
житлового
фонду»
Про виконання Закону України «Про
житловий фонд соціального призначення»
Про виконання Закону України «Про
об'єднання співвласників багатоквартирного
будинку»
Про виконання Закону України «Про
особливості здійснення права власності у
багатоквартирному будинку»
Про виконання Постанови Верховної Ради
України «Про Рекомендації парламентських
слухань на тему: «Стратегія реінтеграції в
Україну тимчасово окупованої території
Автономної Республіки Крим та міста
Севастополь: проблемні питання, шляхи,
методи та способи»

протягом
сесії

О.Шуляк
І.Юнаков
О.Дунда
О.Шуляк
О.Літвінов

протягом
сесії

О.Шуляк
О.Літвінов

А.Малюга
С.Прітчіна
В.Коваленко
А.Малюга
С.Прітчіна

протягом
сесії
протягом
сесії

О.Шуляк
О.Літвінов
О.Шуляк
О.Літвінов

А.Малюга
С.Прітчіна
А.Малюга
В.Коваленко

протягом
сесії

О.Шуляк
О.Літвінов

А.Малюга
С.Прітчіна
В.Коваленко

протягом
сесії

Р.Лозинський
Д.Гурін
В.Безгін

А.Малюга
О.Данилюк
Т.Корнієнко

21.

22.
23.

24.

25.

України
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А.Клочко
О.Шуляк
Г.Бондар
О.Дунда
О.Шуляк
Г.Бондар

А.Малюга
Г.Михайленко
В.Коваленко
А.Малюга
Г.Михайленко
В.Коваленко
А.Малюга
Г.Михайленко

26.

Про затвердження звіту Комітету за період
роботи другої сесії Верховної Ради України
дев’ятого скликання

27.

Моніторинг стану виконання центральними
органами
виконавчої
влади
завдань,
визначених
законами,
постановами
Верховної Ради України
Моніторинг стану виконання місцевими
органами
влади
рішень
комітету,
застосування роз’яснень

28.

січень-лютий
2020 року

Д.Ісаєнко

протягом
сесії

Д.Ісаєнко

протягом
сесії
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Д.Ісаєнко

А.Малюга
Ю.Гарбуз
О.Данилюк
О.Маковський
О.Падалко
А.Малюга
О.Данилюк
О.Падалко
А.Малюга
О.Данилюк
О.Падалко

Розділ IV. Питання (з числа віднесених до предмета відання Комітету),
які пропонується розглянути на парламентських слуханнях у Верховній Раді України
№
п/п Питання, які вносяться на розгляд Комітету

1.

Строк
розгляду
в
Комітеті

4
«Захист інвестицій в житлову нерухомість та
шляхи вирішення проблем постраждалих листопада,
4 грудня
інвесторів»
2019 року
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Відповідальні
за підготовку
члени
Комітету
О.Шуляк
О.Аліксійчук
О.Літвінов
О.Дунда

Відповідальні
Пропозиції
за забезпечення щодо розгляду
підготовки
Верховною
працівники
Радою України
секретаріату
(місяць)
Комітету
А.Малюга
22 січня
2020 року
О.Данилюк
В.Коваленко
С.Прітчіна

Розділ V. Питання, які передбачається розглянути на виїзних засіданнях Комітету,
комітетських слуханнях, круглих столах (із зазначенням дати і місця проведення засідання);
конференції, семінари, «круглі столи», інші заходи, які будуть проводитися Комітетом або за його участю
№
п/п

Питання,
які вносяться
на розгляд Комітету

1.

Публічна
дискусія
«Від
об’єднання до розвитку: чи
будуть
спроможними
українські громади?»

2.

Семінар
«Роззброєння,
демобілізація
та
реінтеграція (РДР) і аналіз
конфліктів»

Строк розгляду Відповідальні
в Комітеті та
за
місце проведення
підготовку
члени
Комітету
21 жовтня
2019 р.
Участь та
відповідальні
11:00 - 12.30,
уточнюються
Український
кризовий медіацентр
Український дім,
м. Київ,
вул. Хрещатик, 2
24-25 жовтня
Р.Лозинський
2019 р.
В.Безгін
м. Київ
Д.Гурін
В.Рубльов
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Відповідальні за забезпечення підготовки
працівники секретаріату Комітету,
партнери заходу

А.Малюга, Ю.Гарбуз, Ю.Пилявський
спільно з Всеукраїнською громадською організацією
«Асоціація сприяння самоорганізації населення» та
Міжнародним фондом «Відродження»

А.Малюга, О.Данилюк, Ю.Гарбуз, Г.Степанян
спільно з Проектом «Місцеве самоврядування та
верховенство права в Україні», що реалізується
Академією Фольке Бернадотта, Комітетом з питань
національної безпеки, оборони та розвідки,
Комітетом з питань прав людини, деокупації та
реінтеграції тимчасово окупованих територій у
Донецькій, Луганській областях та Автономної
Республіки Крим, міста Севастополя, національних
меншин і міжнаціональних відносин, всеукраїнськими
асоціаціями органів місцевого самоврядування

3.

4.

5.

Круглий
стіл
«Інституціалізація
лобіювання в Україні»

Круглий стіл
«Захист
інвестицій
в
житлову нерухомість та
шляхи вирішення проблем
постраждалих інвесторів»

Форум
місцевого
самоврядування

28 жовтня
2019 року
14:00
вул. Садова, 3а,
к.№416
4 листопада
2019 року
10:00-15:00
вул.
М.Грушевського,
18/2,
к. №12
28 - 29 листопада
2019 року
м.Краматорськ
Донецька область

6.

Круглий
стіл
«Реформування
законодавства, що регулює
місцеві вибори»

Дата та місце
проведення
уточнюється

О.Качура

А.Малюга, О.Данилюк, Г.Степанян, Т.Кирилюк
спільно з Комітетом з питань правової політики та
Асоціацією об’єднаних територіальних громад

О.Шуляк
О.Аліксійчук
О.Літвінов
О.Дунда

А.Малюга, О.Данилюк, В.Коваленко, Г.Михайленко,
С.Прітчіна
спільно з
Міністерством розвитку громад та
територій України

Р.Лозинський
В.Безгін
Д.Гурін
В.Рубльов

А.Малюга, О.Данилюк, Ю.Гарбуз, Г.Степанян,
Ю.Пилявський, Т.Кирилюк
спільно з Програмою Ради Європи «Децентралізація
і реформа місцевого самоврядування в Україні»,
Міністерством розвитку громад та територій
України, всеукраїнськими асоціаціями органів
місцевого самоврядування
А.Малюга, О.Данилюк, В.Каніковська, Л.Дмитрук
спільно з Міністерством розвитку громад та
територій України, Міністерством юстиції України,
Центральною
виборчою
комісією,
Офісом
Координатора
проектів
ОБСЄ
в
Україні,
Всеукраїнською громадською організацією «Комітет
виборців України», Всеукраїнською громадською
організацією «Громадянська мережа «ОПОРА»,
громадською
організацією
«Платформа
прав

А.Загоруйко
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7.

Круглий стіл «Перспективи
нових
адміністративнотериторіальних
одиниць
субрегіонального рівня»

Дата та місце
проведення
уточнюється

8.

Круглий стіл з обговорення
перспектив законодавчого
врегулювання
питання
адміністративної процедури

16 грудня
2019 року
10:00-14:00
вул. Садова, 3а,
к.№416

людини», Міжнародною фундацією виборчих систем
(IFES) в Україні, проектом Ради Європи в Україні
«Підтримка конституційних і правових реформ,
конституційне правосуддя та надання допомоги
Верховній Раді у проведенні реформ, спрямованих на
підвищення її ефективності» та Асоціацією
об’єднаних територіальних громад
Р.Лозинський А.Малюга, Ю.Гарбуз, Ю.Пилявський, Г.Степанян
В.Безгін
спільно з Міністерством розвитку громад та
Д.Гурін
територій України, Центром політико-правових
В.Рубльов
реформ (ЦППР), Програмою Ради Європи
«Децентралізація
і
реформа
місцевого
самоврядування
в
Україні»,
Всеукраїнською
асоціацією органів місцевого самоврядування
«Українська асоціація районних та обласних рад
(УАРОР)», Асоціацією об’єднаних територіальних
громад», офісом Координатора проектів ОБСЄ в
Україні
І.Гузь
А.Малюга, О.Данилюк, Г.Степанян
Л.Білозір
спільно з Міністерством юстиції України, проектом
О.Корнієнко «Місцеве самоврядування та верховенство права в
Україні», що реалізується Академією Фольке
Бернадотта,
проектом
Європейського
Союзу
«Підтримка комплексної реформи державного
управління в Україні» (EU4PAR), Центром політикоправових реформ (ЦППР), Асоціаціацією об’єднаних
територіальних громад
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